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Општинско веће Општине Нова Варош, на седници одржаној 05.02.2019. године, на основу члана 26.
Статута општине Нова Варош ("Општински службени гласник" број 8/02, 28/04, 6/06), а у вези са чланом 61. став 3 и
чланом 64. став 3, Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008- др. закон ,
41/2009, 112/2015 и 80/2017), доноси
ОДЛУКУ
о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Нова Варош
члан 1.
Одређује се Председник општине Нова Варош, као орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош, уз
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош.
члан 2.
Одређује се Председник општине Нова Варош, као надлежни орган, да на основу предлога Комисије за
спровођење поступка јавног надметања донесе Одлуку о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини и Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Нова Варош, уз сагласност Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде.
члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. Одлуке односе се на пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом,
одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као
и на пољопривредне објекте у државној својини.
члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нова Варош”.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 14/2009, 53/2010
и 101/2011), на предлог Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Нова Варош, Општинско веће општине Нова Варош на седници одржаној 05.02.2019.године, донело је
ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Нова Варош за 2019. годину
1. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Нова
Варош за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених новчаних
казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Нова Варош, за активности које се током 2019. године планирају
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
2.За реализацију овог програма потребно је планирати средства Одлуком о буџету општине Нова Варош за
2019. годину, у износу од 6.000.000,00 динара.
3.Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из
реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према степену приоритета које
одреди Комисија за безбедност саобраћаја на путевима општине Нова Варош.
4. Средства за реализацију овог Програма, у 2019. години, сходно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС",бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) , користиће се за:
Ред. бр.
I
1.
2.
II

1.
III
1.
2

IV
1.
2.

Намена
Средства
за
поправљање
инфраструктуре
Санација улица у граду
Хоризонтално сигнализација

Износ
саобраћајне

Израда пројектно техничке документације у
области безбедности саобраћајних токова на
територији општине Нова Варош
Израда саобраћајног пројекта за део града
Превентивно -промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
Едукација школске и предшколске деце о безбедности
у саобраћају
Организовање израде и поделе промотивног
материјала за спровођење акције безбедности
саобраћаја
Набавка опреме
Материјално- техничко опремање органа надлежних за
послове безбедности саобраћајаНабавка и постављање и вертикалне сигнализације
УКУПНО:

500.000,00

500.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00

5.300.000,00
300.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00

5. Стручне и административно техничке послове за реализацију овог програма и пројеката као и надзор над
извршењем уговорених обавеза спроводи Општинска управа Нова Варош и Одељење за инвестиције и јавне набавке
6. Програм објавити у "Службеном листу општине Нова Варош".
БРОЈ:06-9/3/2019-03 од 05.02.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
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На основу члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008,
9/2012 и 16/2015), разматрајући захтев Јавне установе „Спортски објекти“ Нова Варош за усвајање ценовника услуга у
спортским објектима, Општинско веће на седници одржаној 05.02.2019.године, донело је следећу

ОДЛУКУ

1.Даје се сагласност Јавној установи „Спортски објекти“ Нова Варош на цене услуга које је донео Управни
одбор установе од 27.12.2018.године и то:
РБ
1.
2.
3.

Правна/физичка
лица
Правна лица
Физичка лица
Правна и
физичка лица

Објекат
Дворана
Дворана
Сала

Јединица
мере
Сат
Сат
Сат

Цена
2.500,00
1.600,00
800,00

2. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Нова Варош».

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-9/13/2019-03 од 05.02.2019.године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа
Бранко Бјелић, с.р.
*******************************************************************************************************
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